
 

 

4/2011 akta 

 

Osatek SA sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluko lehendakariak eta 

kontseilariek 2011ko uztailaren 22an egindako bozketaren akta 

 

 

Boto-emaileak: lehendakaria eta bokalak 

 

Lehendakaria: 

Jesus Maria Fernandez Diaz jauna 

Kideak: 

Julian Perez Gil jauna 

Eduardo Garate Guisasola jauna 

Andre hori: Patricia Arratibel Ugarte 

Ignacio M. Alday Ruiz jauna 

Andre hori: Lourdes Moreno Zabala 

 

Idazkaria: 

Da Beatriz del Valle Iñiguez andrea 

 

Lehendakariaren ezohiko deialdi bidez, Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu bategina 

onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren 248.2 artikuluan 

xedatutakoa aplikatuz. Horren arabera, "Sozietate anonimoan, idatzizko eta bilkurarik gabeko 

bozketa onartuko da soilik kontseilaririk ez badago prozedura horren aurka", eta bokal 

kontseilaririk ez badago 2011ko uztailaren 22an, aurrez aurreko saiorik egin gabe, idazkariak 

Kontseiluko kide guztiei bidali dizkie. 

 

 

1.- aurreko bileraren akta onartzea, hala badagokio. 

Aho batez onartu da aurreko bileraren akta. 



 

 

2. Euskal Autonomia Erkidegoko Telelaguntza Zerbitzua eta Arreta Soziosanitarioko 

Zentroa abian jartzea. 

Ikusita Osatek SAko zuzendari kudeatzaileak Kontseiluko kide guztiei bidalitako txostena, 

g/211/99/1/0001/0701/0000/032011 kontratazio-espedienteari buruzkoa, "Telelaguntza 

eta Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Soziosanitarioko Zentroa" izeneko zerbitzuari 

buruzkoa, 2011ko ekainaren 8an esleitu baitzioten Televida-GRS ABEEri, eta errekurtsoa jarri 

ondoren sortutako egoera ebazteko xedez, honako hau (Bizkaian orain arte gizarte-

laguntzako zerbitzua eman duen enpresa), Osatek SAko zuzendari kudeatzaileak, Kontratazio 

Organo gisa, 2011ko ekainaren 30ean emandako xedapenari buruz iritzia emateko beharra 

adierazi zaie Kontseiluko kide guztiei. Xedapen horren bidez, "Kontratazio arloko errekurtso 

berezia ebatzi arte edo, hala badagokio, eteteko neurriak kendu arte, salbuespen gisa eta 

zuzenean kontratatzen da". EAErako telelaguntza-zerbitzua eta arreta soziosanitarioko 

zentroa eskatu zaizkio ABEEri. 

2011ko uztailaren 1ean, EAEko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoak 

ebazpen bat eman zuen, eta, aurkeztutako errekurtsoa ebatzi arte kontratua esleitzeko 

xedapena etenda egon arren, honako irizpen hau eman zuen: "... Osatek SAk zerbitzua 

ematen jarraitu beharko du, harik eta errekurtso berezia ebatzi arte, egokien iritzitako 

moduan...", eta horrek bermatzen du organoak hartutako xedapen iragankorra, urgentea eta 

salbuespenezkoa.  

Azaldutakoa ikusita, Kontseiluak aho batez onartu du xedapen hori, eta, beraz, baimena 

ematen du xedapen hori betetzeko hartzen diren ordainketa-betebeharren aurretik. 

 

3.- Galde-eskeak. 

Kontseiluko kideek ez dute beste gairik planteatu. 

 

Aztertzeko beste gairik ez dagoenez, amaitutzat eman da 2011ko uztailaren 22an boto-

eskubidea duten Kontseiluko kide guztiek planteatutako bi gaiei buruz egindako bozketa. 

 

 

 

 

 

                Idazkaria                                                                        Presidentea  

Sin.: Beatriz del Valle Iñiguez                                          Sin.: Jesús Maria Fernandez Diaz 


